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Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar som några förskollärare har 
kring professionalism i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Studien är 
kvalitativ och intervjuer genomfördes i fokusgrupper samt individuellt. Resultatet 
visade att uppfattningar kring professionalism i arbete med barn i behov av särskilt 
stöd var att förskollärarens professionella roll uppfattades utifrån flera kategorier. 
Dessa kategorier var kunskap, reflektion, barnsyn, inkludering och förhållningssätt. 
Förskollärarnas uppfattningar om stödet de fick från andra professionella i arbete 
med barn i behov av särskilt stöd uttrycktes som positivt och väsentligt för att kunna 
genomföra ett arbete med professionalism. Slutsatser var att förskollärarna uttalade 
sig medvetna om sin professionella roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Studien visade dock att arbetet med barn i behov av särskilt stöd är mångfacetterad 
och kräver samverkan mellan de olika professionella som arbetar med dessa barn. 
Förskollärarna arbetade aktivt för att inga barn skulle exkluderas och för att främja 
utvecklig och lärande i förskolan. 
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1. Inledning 
I läroplan för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 2010) betonas vikten av 
att förskolan ska ta stor hänsyn till alla barns olika behov och förutsättningar. Det 
framhålls också att det är förskolans ansvar att uppmärksamma barn som är i behov 
av mera stöd än andra, på så vis kan dessa barn få större och bättre förutsättningar 
för att utvecklas under sina egna villkor. Förskollärens pedagogiska roll är av stor 
betydelse när det gäller att förstå, samspela och inkludera barn i behov av särskilt 
stöd i förskolans grupper och i samhället.  
 
I läroplan för förskolan, Lpfö98(Utbildningsdepartementet 2010) står även att 
förskolan ska uppmuntra och stärka barns medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens 
välbefinnande och utveckling. I förskolan bör inga barn utsättas för diskriminering på 
grund av funktionsnedsättning. Barn har olika behov och förutsättningar och i 
förskolan ska dessa behov mötas med hänsyn. Barn kan behöva mer stöd under vissa 
perioder i livet, i förskolan ska barn få stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att 
förstå och samspela med barnet är viktig så att vistelse i förskolan blir en positiv hjälp 
för barn i behov av särskilt stöd. 
 
I Utbildningsutskottets betänkande på riksdagens hemsida kan det läsas att kravet på 
legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt ut från och med den 1 juli 2015 
(Utbildningsutskottets betänkande 2013:14 UbU6). Skolverket (2013) beskriver några 
av de kompetensprofiler som förskollärarna ska bedömas efter för att få 
lärarlegitimation: 
 

 “Bedöma och dokumentera det enskilda barnets behov och utforma utbildningen så att 

barnet får det stöd, den hjälp och de utmaningar barnet behöver. 

 Skydda varje barn mot skada, kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

 Ha ett nära samarbete med kollegor. 

 Förskolläraren ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling” (s. 
26). 

 
Förskollärares professionalism i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är ett 
område som generellt behöver beforskas mer, dels för att forskning inom detta 
område är begränsad samt för att förskolan behöver personal som har den kompetens 
som krävs för att ta hand om barn i behov av särskilt stöd.  Avsaknaden av forskning 
kunde konstareras efter grundlig genomsökning i flera databaser. Ju mer det forskas i 
detta viktiga område desto mer kunskap sprids bland yrkersverksamma förskollärare 
vilket ger en stadigare kunskapsmässig grund att stå på och bemöta dessa barn med 
den professionalism som krävs.  
 
Efter att ha grundligt sökt tidigare forskning i detta ämne upptäcktes att kombination 
ämnet professionalism samt barn i behov av särskilt stöd var svåra att finna.  
I detta examensarbete kommer jag att lyfta fram ett antal verksamma förskollärares 
uppfattningar kring professionalism i arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
 
Examensarbetet skrevs inom ramen för ett projekt som handledaren arbetar med för 
närvarande. I projektet var vissa av utgångspunkterna fastslagna. Projektet är ett 
nordiskt forskningssamarbete med syfte att studera förskollärares professionalism 
och professionella identitet i Finland, Estland, Norge och Sverige. 
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1.1 Begreppsdefinitioner 

Professionalism, enligt Forslund och Jakobsen (2010) gestaltas när en människa kan 
använda sig av sina kunskaper och erfarenheter för att kunna reagera på ett lämpligt 
sätt i en viss situation. Professionell kompetens innebär att kunna utföra ett yrke på 
ett fackmässigt sätt med skicklighet. Maltén (2005) menar att det inte finns något 
enkelt svar på frågan om vad professionalism är, lärarens professionalism är länkad 
till en rad olika kompetenser som denne skall besitta för att utgöra ett arbete av 
kvalitet. Dalli och Urban (2010) menar att i praktiken är professionalism inte en 
egenskap som en människa kan ha utan det är alltid ett resultat av interaktion 
människor emellan.       
 
Min tolkning om professionalism är att det hör ihop med förskollärares arbetsätt, 
förhållningssätt mot barn och föräldrar samt kollegor; deras attityder, att de kan 
använda sig av fackspråk när de genomför pedagogiska diskussioner samt när de 
reflekterar. Professionalism är att förskollärarna har tydliga mål i vilket 
kunskapsobjekt som eftersträvas i det dagliga arbete, samt att de är psykiskt 
närvarande i arbete med kollegor och alla barn inte bara med dem som är i behov av 
särskilt stöd. 
  

Skolverket (2005) skriver att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar till en 
begränsad grupp. Det behov av stöd som barn ibland kan behöva är kopplat till 
miljön som barn vistas i, barnet kan helt enkelt behöva stöd i en miljö men inte i en 
annan. Alla barn är i behov av någon form av stöd för sin utveckling i förskolan, några 
behöver särskilt stöd under hela förskoletiden medan andra behöver det bara i vissa 
perioder. 
 
Barn med väl synliga funktionshinder utgör en liten del av alla barn i behov av 
särskilt stöd.  Barn som har mer otydliga eller svårtolkade behov utgör en betydligt 
större grupp. I den här gruppen räknas barn med språk- och talsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter eller en psykosocial problematik.   
 
Med begreppet barn i behov av särskilt stöd menar jag de barn som ännu inte har fått 
en diagnos men som på något sätt anses av personalen på förskolan eller barnets 
föräldrar att vara i behov av särskilt stöd.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka uppfattningar som några 
förskollärare har kring professionalism i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

1.3 Forskningsfrågor 
Mina forskningsfrågor är: 

 Vilka uppfattningar har förskollärarna om sin professionella roll i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan? 

 Hur uppfattar förskollärare stödet de får från andra professionella i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd?  
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2. Litteraturgenomgång 

I början på studien söktes relevant forskningslitteratur i databaser såsom Diva och 
uppsatsen.se. Utbudet var ganska brett och det var svårt att begränsa sökningen till 
mer aktuellt eller relevant ämne. Efter att ha bokat några möten med en bibliotekarie 
började sökningen att ta mera form, sökningar gjordes därefter i ERIC och Discovery 
sökningen begränsandes då från 2003 till 2013. Det söktes endast efter vetenskapliga 
artiklar som har varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt har blivit 
vetenskaplig granskade. Eftersom det upplevdes att mitt ämne var svårt att hitta 
uppmärksammades vilka nyckelord författarna använde som synonymer för de 
termerna som skrevs.  Till exempel professionalism kan också kallas för work 
attitudes, teacher attitudes, educational policy eller vocational. På så sätt begränsades 
sökningen ytterligare till det ämnet som var relevant för studien. I början av 
sökningen angavs de sökorden jag trodde skulle få relevant forskning för mitt arbete; 
de sökorden var professionalism och special need teacher* då fick jag 5,957 träffar, 
jag insåg att sökningen behövde förfinas ännu mera. Då användes termerna ”special 
needs” och teachers* och professionalism därmed fick jag 729 träffar, jag sökte vidare 
på termerna work attitudes och teachers* och children in need då fick jag cirka 35 
stycken träffar av dem valde jag tre som användes i examensarbetet. 
 

Eftersom detta arbete ingår i ett större projekt som min handledare arbetar med, fick 
jag delvis tillgång till litteratur och forskning som berörde ämnet. Sökande efter 
resterande litteratur gjordes på Libris, högskolebiblioteket och genom diskussioner 
med andra högskolestudenter som skrev examensarbete i liknade ämnet.  Texterna 
bearbetades för att därefter bestämma mig vilka av de som skulle ingå i mitt arbete. 

2.1 Tidigare/Aktuell forskning 
I detta avsnitt behandlas forskning som finns om professionalism samt barn i behov 
av särskilt stöd. Forskningen om båda ämnen kommer att presenteras var för sig 
eftersom kombinationen av ämnen var svåra att finna.  

2.1.1 Professionalism 

Kuisma och Sandberg (2008) tar upp vad begreppet professionalism innebär för 
förskollärare och förskollärarstudenter i en studie som de genomförde i Sverige. I 
denna studie ansåg respondenterna att begreppet professionalism kopplas ihop med 
kunskap. Professionalism handlar även om att genomföra olika aktiviteter på ett 
kompetent sätt. Förmågor och erfarenhet är även viktiga aspekter av begreppet 
professionalism.  Forslund och Jakobsen (2010)  menar att professionalism har 
många olika delar, det är ett komplext ämne som måste ses över för att kunna ge en 
definition om vad det är.  
 
Kuisma och Sandberg (2008)skriver vidare i sin studie att begreppet professionalism 
kan iakttas från två olika perspektiv, det pedagogiska perspektivet som menar att 
professionalism är en synonym för kompetens och det sociologiska perspektivet som 
kopplar professionalism med förskollärarnas strävan efter status och position. 
  
Kuisma och Sandberg (2008) poängterar dessutom att alla pedagogiska aktiviteter 
som läroplanen för förskolan ger uttryck för, behöver genomföras med 
professionalism och med personal som agerar professionellt. 
 
Forslund och Jakobsen (2010) skriver att det finns komponenter som begreppet 
professionalism innehåller.  
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Dessa komponenter har stor betydelse för hur vi definierar en yrkesgrupps 
kompetens. De representerar traditioner, organisation och omgivning som påverkar 
varandra och formar arbetets resultat.  Dessa kriterier kan beskrivas som: 
professionella arbetets mål, etiska ställningstagande, kunskapsbasen för arbetet, 
arbetsformer, beslutfattande och reflektion och utvärdering.        

2.1.2 Kompetens 

Pape (2001) anser att kompetens är att vara bra på något och ha förmåga att handla 
efter den kunskap som man har.  Kompetens är en viktig del av alla människors 
självkänsla och identitet. När man riktar uppmärksamhet mot kompetenserna 
fokuserar man mest på personens positiva egenskaper.  Kompetensen är direkt 
kopplad med förväntningar. Kompetensen menar författaren måste förbättras och 
underhållas. Maltén (1995)  påpekar att en person är kompetent om den kan visa en 
lämplig personlighet, ha tillräckligt med kunskaper samt ha praktiskt erfarenhet. 
 
 Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) poängterar att i förskolärarens 
kompetens ingår att kunna skapa en miljö där barn utmanas och lärandet står i fokus, 
en miljö där förskollärare är psykisk och emotionellt närvarande. Viktiga aspekter i 
strukturen av kompetens är lärarnas kunskaper, färdigheter, erfarenheter och 
kompetens att kunna reflektera, den reflektionen utnyttjas av förskollärare i form av 
ett kognitivt verktyg för att få djupare kunskap om olika situationer, innehåll samt 
om barns lärande och utveckling. Författarna menar att kompetensen att veta hur 
man gör och varför möjliggör för förskollärarna att agera professionellt och att 
konkretisera målen i temaarbete och aktiviteter i samspel med barnen.  
 
Sheridan m.fl. (2011) definierar kompetens utifrån ett interaktionistiskt perspektiv 
som ett multidimensionell och ett dynamiskt fenomen.  I det interaktionistiska 
perspektivet samspelar interaktionen mellan samhället, utbildnings mål, barns 
lärande, lärarens pedagogiska metoder samt skapandet av lärandemiljöer. 
Förskollärares kompetens kan utgöras av olika värderingar, avsikter samt mål i 
läroplanen. 
 

Kuisma och Sandberg (2008) skriver även i sin studie att förskollärare uppfattade att 
de arbetade med medvetna riktlinjer utifrån läroplanen för förskolan, de 
dokumenterade och reflekterade för att utveckla lärandet hos barnen. Detta gjorde 
förskollärarna tillsammans med barnen. Barnens tankar togs på allvar.  
Förskollärarna ansåg att de har den kunskap, kompetens och den teoretiska basen för 
att bemöta barn i deras utveckling, främja lärande och öka barns möjligheter för 
lärande. Den teoretiska kompetensen anser författarna, ger förskollärarna ett 
målorienterat arbetssätt som gör att det utvecklas vidare i arbetet. 
 Sheridan m.fl.(2011) skriver att processen för förverkligandet av målen i läroplanen 
för förskolan beror inte bara på förskollärarnas kompetens utan även förståelse av 
målen. Processen beror dessutom om vilken kunskap som förskollärarna har om 
barns lärande och kunskapsutveckling. Detta påverkar förskollärarnas kompetens om 
de villkor som skapas för barns lärande i förskolan.  

2.1.3 Utbildningens betydelse för utveckling av förskollärarens professionalism 

Sheridan m.fl. (2011) anser att genom utbildning får lärarstudenter möjlighet att 
utveckla sin kompetens som förskollärare.  
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Efter genomförd utbildning besitter lärarstudenter kunskaper och färdigheter för att 
självständigt ta ansvar för det pedagogiska innehållet i arbete med barn samt ansvara 
för barns lärande och utvecklande.  
 
Kuisma och Sandberg (2008) skriver att förskollärarens professionalism börjar redan 
på högskolan, i lärarprogramet utvecklas teorier och fortsätter i form av praktik 
(VFU) verksamhetsförlagt utbildning, tillsammans med en handledare. Skolverket 
(2005) anser att de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan ska kunna uppnås, 
behövs det att personalen är välutbildad och att de har möjlighet till 
kompetensutveckling. Detta för att personalen ska kunna utföra sitt arbete med 
professionalism. Kommunerna ska satsa på välutbildad personal som garanterar hög 
professionalitet i förskolan.  
 
 I (Regeringens proposition 2004/05:11) står det att det som utgör själva grunden för 
förskolans utveckling är förskollärarens kunskap och pedagogiska kompetens. 
Tillgång till utbildad personal i förskolan är en viktig faktor i likvärdighet och kvalitet 
i verksamheten.  Det framhålls i propositionen att i förskolan bör finnas förskollärare 
med examen, som har det största ansvaret för barns lärande och utveckling. 
Skolverket (2005) anser att en av förutsättningar för förskolan att ha en hög kvalité 
är att det finns personal med högskoleutbildning, med inriktning på barn i 
förskoleålder. Detta påpekas som en viktig faktor för professionalism i förskolan.  I 
förskollärarkompetenserna ingår såväl att kunna kommunicera och samspela med 
alla barn i gruppen samt visa engagemang i arbete med föräldrar och barn.   

2.1.4 Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Skolverket (2008) menar att begreppen barn med behov av särskilt stöd började 
användas 1968 i samband med barnstugeutredningar. Socialstyrelsens allmänna råd 
bytte ”med” ut mot ”i” 1991 då ändrades till barn i behov av särskilt stöd. Anledning 
till ordbytet var att poängtera att en eventuell problematik inte alltid berodde på 
egenskaper hos barnet utan det kunde beror på barnets förhållande till den 
omgivande miljön. Skolverket påpekar att ett perspektivbyte uppkom när ordbyte 
skedde. Ordbytet förtydligade att behov av särskilt stöd kan ske under olika 
omständigheter, vara övergående eller tillfälligt.  
 
Sandberg, Lillkvist, Eriksson, Björck- Åkesson och Granlund (2010) genomförde en 
studie med förskolepersonal. Studiens syfte var att undersöka begreppet barn i behov 
av särskilt stöd. Studien genomfördes i forskningsprojektet Pedagogisk verksamhet 
för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan- en generell och specifikt (PEGS). I 
studien beskriver författarna att begreppet barn i behov av särskilt stöd har använts 
i Sverige under många år. De hävdar att det är svårt att definiera vad man menar med 
själva termen och vilka de barnen är som räknas som barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan. Det är också svårt att veta vilka egenskaper som förskolläraren ser hos ett 
barn som är i behov av stöd. För att veta mera om vilka insatser som kan göra 
skillnad i förskola för dessa barn är viktigt att avgränsa vad som menas med barn i 
behov av särskilt stöd och vilka barn som tar emot stöd i förskolan.  
 
Sandberg m.fl. (2010) menar att det är svårt att definiera och särskilja begreppet barn 
i behov av särskilt stöd från andra begrepp så som funktionshinder eller olika 
diagnoser.  Författarna menar att begreppet har tidigare formulerats på ett sätt som 
tyder på att termen är flerdimensionell med betoning på miljöfaktorer i förskolan.  
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Begreppet särskilt stöd bör hänvisa till samspelet mellan miljön och barnet, det kan 
också innebära att de resurserna utöver dem som vanligtvis erbjuds i förskolan är 
behövda.   
 
Sandberg m.fl. (2010) skriver i sin studie att Förenta Staterna definierar tretton olika 
kategorier av funktionshinder.  
Om ett barn placeras i någon av dessa kategorier anses den omedelbart att vara i rätt 
till hjälp i form av pedagogiskt stöd. För att ge en diagnos till ett barn eller för att 
barnet ska räknas som i tillstånd för behov av stöd, ska barnet klassas in i en av dessa 
kategorier. I England och Wales däremot används en icke-kategoriskt 
tillvägagångsätt för att stödja barn som är i behov av särskilt stöd. Det kan det handla 
om att barn upplever svårigheter i skolan oavsett om det handlar om funktionshinder 
eller inte.  
 
Sandberg m.fl. (2010) menar att en funktionshinder-beteckning kanske inte ger 
tillfredsställande information till förskollärarna om behovet hos ett barn. 
Definitionen av barn i behov av särskilt stöd är viktigt från en pedagogiskt – politisk 
perspektiv eftersom det har konsekvenser för fördelning av resurser, berättigande till 
tjänster och vardagen för barn och deras familjer.  
 
Det finns även en annan klassificering system som föreslagits av Organisationen för 
ekonomiskt sammarbete och utveckling (OECD). Detta system beskriver barn i behov 
av särskilt stöd i tre kategorier: 
 

 Barn med funktionshinder, det omfattar barn med funktionsnedsättning. 

 Barn med svårigheter, omfattar barn med emotionella störningar eller 
beteendestörningar, det kan också omfatta barn med särskilda svårigheter i 
lärandet. 

 Barn som missgynnas, i denna kategori hänvisas till barn som missgynnas på 
grund av språkliga, språkliga och/eller socioekonomiska faktorer. 

 

Sandberg m.fl. (2010) beskriver att de i studien kunde särskilja två olika perspektiv i 
definitonen av begreppet barn i behov av särskilt stöd. De flesta förskollärare i 
studien intog oftare ett barnperspektiv än ett organisatoriskt perspektiv. De flesta av 
förskollärarna identifierar särskilda behov genom att observera barnens egenskaper 
som avviker från egenskaper som anses som normala för barn i förskole-
sammanhang. Definitionen barn i behov av särskilt stöd är då också kopplat till den 
miljö barnet befinner sig i. Förskollärare kunde även relatera barns behov av stöd 
utifrån ett organisatoriskt perspektiv, barn som behöver ytterligare stöd förutom det 
som erbjuds varje dag i verksamheten. 

2.1.5 Samverkan med andra professionella 

Ottosson (2009) anser att positiv kontakt mellan professionella gynnar barns 
utveckling på förskolan. Detta gäller i synnerhet barn i behov av särskilt stöd där 
andra professionella är involverade. Med andra professionella menas till exempel 
talpedagog, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog eller logoped.  
Dessa olika professioner kan vara inblandade i samma ärende beroende på vilket stöd 
som behövs.  
 
Samverkan sker genom olika stödinsatser av de professionella som är inblandade. 
Detta ställer krav på att de vuxna som är i daglig kontakt med barnen samverkar. 
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Samverkan är en utgångspunkt för att barn ska känna trygghet samt ge 
förutsättningar för barn, att kunna vara i en miljö som gynnar dess utveckling och 
lärande.  
 
I Sandberg m.fl. (2010) studie fastslogs det att för att kvaliteten i den förskola som 
barn i behov av särskilt stöd vistas i, ska upprätthållas, behöver förskollärarna få 
tillräcklig stöd från andra professionella.  Om förskollärana får stöd kan de fokusera 
mera på hur barnet kan involveras i förskolans ordinarie verksamhet än på att hitta 
sätt att arbeta enskilt med barnet som i sin tur kan isolera och utesluta barnet. 
 

Sandberg m.fl. (2010) skriver även, att en hög pedagogisk kvalitet i verksamheten, 
betraktas som det bästa stöd som kan ges till barn i behov av särskilt stöd. 
Förskollärarna har som krav att erbjuda alla barn det stödet de behöver i den dagliga 
verksamheten. Särskilda insatser till dessa barn kan ges från kommunen i form av 
samråd av psykologer, specialpedagoger, talpedagoger, socialen, habilitering, med 
mera. Barn som är i behov av särskilt stöd identifieras ofta med hjälp av 
förskollärarna eller föräldrar som tycker att barnet har det svårt i förskolans 
kontextet. Skolverket(2005) påpekar vikten av att i utvecklings arbete för kvalité i 
förskolan ska förskollärare erbjudas möjlighet till handledning eller konsultation av 
andra professionella. I arbetet med barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att 
påpeka att stödet som barnen får inte ska ges genom särlösningar utom i 
verksamheten. Stödet som kan erbjudas till personalen kan vara i form av 
konsultation av andra professionella inom det psykologiska, medicinska eller 
specialpedagogiska området. 

3. Metod 

I följande avsnitt av arbetet, beskrivs metoderna som användes för denna studie. 
Datainsamlingsmetod, genomförande, urval, reliabilitet och validitet samt de 
forskningsetiska ställningstagandena. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Larsson (1986) menar att en kvalitativ metod mest handlar om hur man ska beskriva 
något. Med kvalitativ metod menas då att man vill skildra dragen hos ett fenomen. I 
kvalitativ arbestsätt strävas efter att gestalta något. 

Enligt Stukát (2005) kan kvalitativ forskning användas för att beskriva pedagogiska 
studier. I detta synsätt lägger man vikten på att se helheten istället för summan av 
alla delar. I den kvalitativa synssättet tolkas och förstås resultatet, det är inte 
meningen att förutsäga, förklara och generalisera. Syftet med studien var att 
undersöka vilka uppfattningar som några förskollärare har kring professionalism i 
sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. En forskningsfråga som också 
behandlades var att kunna förstå förskollärares tankar om det stödet de fick från 
andra professionella i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.   

Denscombe (2009) skriver att intervjuer utgör en lämplig metod när en forskare vill 
få insikt i saker så som personers uppfattningar och erfarenheter.  Stukát (2005) 
påpekar att i det kvalitativa synsättet används ofta öppna intervjuer där man ber den 
intervjuade beskriva med egna ord sin uppfattning av ett fenomen.  

Enligt Denscombe (2009) har intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer en färdig 
lista med områden som ska behandlas.  
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Intervjuaren är flexibel och låter den intervjuade utveckla sina idéer i öppna svar 
samt utveckla sina synpunkter. Intervjuade talar detaljerat om de ämnen som den 
som intervjuar tar upp.  

Stukát (2005) kallar de semistrukturerade intervjuer för ostrukturerade, i dessa 
intervjuer menar han, den som intervjuar är fullt medveten om vilken område som 
eftersträvas att täckas in, men ställer frågorna som situationen inbjuder till. 
Intervjuaren formulerar frågorna på så sätt att det kan uppfattas lätt för den 
intervjuade. Det är vanligt att ställa följdfrågor som förtydligar huvudfrågan. I den 
här typen av intervjuer kan man utnyttja samspelet mellan intervjuare och 
intervjuade för att få så mycket information som möjligt. Metodiken ger tillfället att 
nå djupare och komma längre. I mitt arbete har jag använt mig av det som 
Denscombe (2009) kallar för semistrukturerad intervju modell.  Även om handledare 
hade ett färdigt frågeformulär som vi alla fem studenter användes oss av, fanns det 
möjlighet att lägga in de frågorna som vi tyckte skulle vara relevanta i vårt arbete.  

Denscombe (2009) skriver att den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer 
är den individuella intervjun. Detta innebär att en informant och en undersökare 
möts. Den typen av intervju är allmänt omtyckt för att den är relativt lätt att 
arrangera dessutom är de uppfattningar som kommer fram i intervjun inte påverkade 
av vad andra deltagare har att säga. En individuell intervju menar Denscombe (2009) 
är relativ enklare att hantera, forskaren behöver endast tänka på en deltagare. 
Denscombe (2009)  beskriver intervjuer i fokusgrupper som ett särskilt sätt att 
utnyttja gruppdynamik. Fokusgruppen består av en liten grupp personer som har 
förts samman av en moderator för att ta reda på uppfattningar och idéer i ett specifikt 
ämnesområde.  

Tre viktiga egenskaper för fokusgrupper är: 

1. Sammankonsten har ett fokus, diskussionen i gruppen baseras på erfarenhet 
som deltagarna har en liknande kunskap om 

2. Interaktionen av gruppen är viktig för att få fram information 
3. Moderators roll är att underlätta gruppens interaktion, skapa en positiv 

atmosfär, uppmuntra alla att delta i diskussionerna samt hålla diskussionerna 
på rätt spår. 

Denscombe (2009) skriver att i en fokusgrupp sätts diskussionen i gång av en 
stimulus. Denna stimulus kan bestå av någon erfarenhet som deltagana har 
gemensam, det kan vara något från deras privata bakgrund. I studiens fall handlar 
det att alla deltagarna har samma yrke, förskollärare. Eftersom studien ingick i ett 
större projekt var det i förväg planerat att genomföra fokusgruppintervjuer samt 
individuella intervjuer. 

3.2 Genomförande 
I början av studien var vi två studenter som skrev ihop. Intresse för 
forskningsfrågorna och syfte i detta arbete delades tyvärr inte av båda vilket 
resulterade i att den personen valde att skriva enskilt. Därför kan bådas namn 
figurera i missivbreven. Fokusgruppintervjuerna genomfördes när vi fortfarande 
hade ett sammarbete.  
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3.2.1 Individuella intervjuer  

För den här studien genomfördes tre individuella intervjuer samt två 
fokusgruppintervjuer.  

Examensarbetet ingick i ett internationellt projekt där fem stycken studenter skrev 
med samma handledare, vilket i praktiken innebar att studenternas frågor lades till 
handledarens intervjumall. Det var sammanlagt två par av studenter samt en enskild 
student som genomförde totalt två fokusgruppintervjuer och tre individuella 
intervjuer. När alla studenter blev klara med intervjuerna, delades data mellan 
studenterna och handledaren. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde datautbyte mellan 
varandras intervjuer. Metodvalet för datainsamling är kvalitativ med 
semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna började med en kort inledning där information gavs om projektets syfte 
samt syftet med den aktuella studien, därefter ställdes bakgrundsfrågor följd av 
frågor som gav information om deltagarnas erfarenheter, attityder och 
uppfattningar.1  

För att genomföra de tre individuella intervjuerna kontaktades tidigare 
arbetskamrater samt andra förskollärare. Denscombe (2009) skriver att det är 
betydligare enklare att planera individuella intervjuer än fokusgruppintervjuer. Till 
detta arbete var dessa intervjuer svårare att boka än fokusgrupp intervjuerna. 
Återbud meddelades två gånger på grund av sjukdom. I ett senare samtal upptäcktes 
det att det ena förskollärare inte uppfyllde ett av kriterierna. I ett av fallen ville inte 
deltagaren medverka i studien på grund av personliga skäl. Intervjuerna bokades om 
flera gånger. Efter att ha kommit överens om tid och plats bifogades missivbreven2 
via mejl med information om studien samt de etiska principerna.  Genomförande av 
de individuella intervjuerna skedde på två av de intervjuades arbetsplats samt ett i 
hemmiljö. Jag var på plats cirka 30 minuter innan i två av fallen. På den intervju som 
skedde i hemmiljön kom jag bara någon minut innan. Samtalen spelades in med 
hjälp av diktafon. I alla intervjuer reagerade de intervjuade på diktafonens närvaro 
men slappnade av efter en stund hade gått.  Frågorna ställdes i en viss ordningsföljd 
men om den intervjuade inte hade något svar informerades att det kunde 
återkommas till frågan senare under intervjun.  

3.2.2 Fokusgruppsintervjuer 

För att genomföra fokusgruppsintervjuer, kontaktades sex stycken förskolor via 
telefon. Förskolorna tillhörde ett större förskoleområde och utgångspunkten var att 
rektorerna kanske skulle ha möjlighet att lättare samla ihop sex förskollärare ur 
verksamheten utan att det skulle vara sårbart i fall de valdes från en och samma 
förskola. 

Av de sex förskolor som kontaktades svarade endast två, den ena i ganska god tid 
medan den andra gjorde det ganska sent i planeringen.  Förfrågan om att det räckte 
med färre antal förskollärare kom upp men vi tyckte att sex var en bra siffra i fall 
någon inte kunde delta på grund av sjukdom eller annat. 

                                                           
1
 Se bilaga 1 

2
 Se bilaga 2 
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När två förskolor hade tackat ja till medverkan i studien, mejlades missivbreven3 med 
information om studien samt de etiska principerna till rektorerna så att de kunde 
dela ut det till den personalen som skulle intervjuas.  

För genomförande av intervjun, önskades möjlighet av användning av ett enskilt 
rum, så att alla kunde sitta i lugn och ro, samt för att ge möjlighet till deltagarna att 
kunna koncentrera sig utan störningsmoment utifrån. Detta menar även Stukát 
(2005) att det är viktig att vid en intervju ska miljön upplevas som trygg samt vara så 
ostörd som möjligt. Det menar även Denscombe (2009) att placeringen i lokalen bör 
möjliggöra en behaglig interaktion mellan båda den intervjuare och den intervjuade.  

Vi var två stycken studenter som genomförde fokusgruppintervjuerna. Vi var på plats 
cirka 30 minuter innan avsatt tid. Rektorerna hade informerats om att intervjuerna 
skulle ta mellan 60-90minuter. Denscombe (2009) skriver att de flesta forskare 
använder sig av ljudupptagningar vid intervjuer, detta för att ljudupptagningar utgör 
en säker dokumentation om vad som sägs under intervjun. Nackdelen kan vara att 
deltagarna kan känna sig hämmade men han menar att i det flesta fall blir deltagarna 
avslappnade under intervjuns gång.  Vi turades om att anteckna och vara moderator 
under båda tillfällen. I båda fokusgrupperna blev det endast fyra deltagare. 
Anledningen till bortfallet var sjukdom. Det bestämdes att genomföra intervjun även 
om det inte var sex deltagare. Beslutet baserades med det som Denscombe (2009) 
menar att en fokusgrupp bör bestå av mellan sex och nio deltagare, men 
minifokusgrupper av fyra-tre deltagare kan också användas av praktiska skäl i 
småskalig forskning. I detta fall blev vi tvungen att tacka ja på grund av att som 
Denscombe (2009) beskriver, att det är svårt ibland att schemalägga stora grupper, vi 
upplevde att förskolorna hade svårt att få ihop så många förskollärare samma tid och 
vid samma plats, detta på grund av inskolningar, interna kurser, sjukdom med mera.  
Denscombe (2009) skriver av att stora grupper medför stora kostnader. Det var 
kanske därför de flesta förskolor avstod vid att tacka ja. Rektorerna motiverade att 
det var svår att medverka för att de omöjligtvis kunde sätta vikarier för de 
förskollärare som skulle vara borta i studiens intervju, de hade helt enkelt inte de 
resurserna.  

I den ena fokusgrupp blev gruppdynamiken ganska bra, alla kom till tals och hade sin 
åsikt, deltagarna inspirerade varandra och väntade på sin tur för att komma till tals. I 
den andra fokusgruppen blev det däremot ganska tyst och deltagarna verkade inte 
intresserade av att svara, de instämde mest om varandras åsikter men fyllde inte i, 
även om moderator uppmanade att tilläga något. Det är inte så enkelt att förklara 
varför det blev så, men en av anledningar kunde ha varit tidsbrist, en av deltagarna 
hade bara en timme på sig och de andra verkade stressade för det. Efter att 
diktafonerna stängdes blev diskussionerna mer livliga och vi därefter undrade om det 
hade att göra av det som Denscombe (2009) beskriver, att deltagarna kan bli 
hämnade av vetskapen att deras åsikter spelas in. Det deltagarna sa till oss efter 
genomförd intervjun var att frågorna upplevdes svåra. 

3.3 Urval 
Examensarbetet ingår i ett större projekt och därför har urvalet utgått ifrån ett större 
material. Vi var fem studenter som skrev med samma handledare så vi fick ta del av 
varandras intervjuer. Våra frågor ställdes då av alla fem studenter. 

                                                           
3
 Se bilaga 3 
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Deltagarna i denna studie är totalt 13 förskollärare, i den ena fokusgruppen är båda 
könen representerade. Vid de individuella intervjuerna var det av vikt antal år som 
förskollärarna hade varit i tjänst, de indelades i tre kategorier: ett till fem år, sex till 
fjorton år samt femton år och mer. Dessa kriterier var av betydelse för handledares 
forskningsprojekt dock inte för den aktuella studien. 

Det kriteriet som var av vikt för denna studie var utbildningskriteriet eftersom syftet 
var att undersöka några förskollärares uppfattningar kring professionalism i sitt 
arbete med barn i behov av särskilt stöd. . I fokusgruppintervjuerna ingick endast 
förskollärare, antal år i tjänst var inte av vikt.  

Tabell 1. Antal deltagande förskollärare 

Kön Fokusgruppintervju Individuell intervju 
Kvinnor 7 5 
Män 1 - 
Totalt 8 5 
 

Denscombe (2009) påpekar att vid intervjuer är det bra om forskaren vet något om 
de personerna som ska intervjuas. Det kallas för subjektivt urval, det innebär att 
deltagarna väljs ut på grund av vissa kännetecken som är relevanta för studien.  

Vid de individuella intervjuer fanns det möjlighet att välja vilka förskollärare som 
skulle delta i denna studie. I fokusgruppintervjuer fanns inte samma möjlighet, dock 
delade deltagarna en gemensam bakgrund, alla hade samma yrke, förskollärare. Det 
var en medveten strategi att kontakta sex förskolor för fokusgruppintervjuer, det 
hades med i beräkning med att få bortfall eftersom det var så många förskollärare 
som skulle medverka i studien.   

Stukát (2005) skriver att bortfall kan bestå av att deltagarna, på grund av olika 
anledningar inte kan eller vill medverka i studien. Bortfall kan också innebära att 
deltagarna i intervjun väljer att inte svara vissa frågor.  Det kan också räknas som 
bortfall att svaren som det har fåtts under intervjun inte är relevant för studiens syfte. 
I denna studie uppkom bortfall i alla dessa former. 

3.4 Databearbetning och analysmetod  
För att analysera materialet till denna undersökning har alla intervjuer 
transkriberats.  De utskrivna transkriberingarna av intervjuerna underlättade att 
stödja minnet av vad som sades under alla intervjuer samt att det gav möjlighet att 
komma nära respondenternas svar. Stukát (2005) skriver att registrering av svaret på 
intervjuer förekommer oftast med hjälp av bandspelare, för att därefter 
transkriberas; detta innebär att svaren skrivs ut i sin totalitet. Författaren påpekar att 
transkribering helst ska inkludera skratt, pauser, tvekande med mera. I denna studie 
valdes det att inte transkribera på det sättet som Stukát menar. Anledningen var att 
det var många frågor och det skulle bli för svårt och för mycket att transkribera varje 
skratt, nysning etcetera. Intervjuerna ingick i handledarens projekt, i denna studie 
samt i de andra studenternas arbete, därför blev intervjuformulär väldigt lång.  Vid 
utskrift lades däremot några skiljetecken till, detta för att det skulle vara lättare för 
läsaren att förstå innehållet. Detta påpekar även Denscombe (2009) att forskaren 
ibland måste lägga skiljetecken för att göra texten begripligt vid transkriberingar. 
Han menar också att det är svårt att fånga i text intonation, uttal och betoning.   
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Det finns särskilda bestämmelser om hur det görs, men forskaren till småskaliga 
studier har inte alltid tid för att lära sig dessa. Som en följd blir det att 
transkriberingar baserar sig endast på orden om vad som sades vid intervjun. Det kan 
bli som konsekvens att informationen förlorar en del av sin innebörd vid 
transkribering.  

Denscombe (2009) skriver om att en svårighet vid utskriften kan vara att det inte är 
så lätt att höra vad deltagarna säger vid intervjutillfällen. När en av 
fokusgruppintervjuerna genomfördes fanns en deltagare vars röst var väldigt svag. 
Vid utskriften av denna intervju var det mycket svårt att höra vad deltagaren sade. 
För studien har denne personens svar inte används på grund av otydlighet och 
otillräcklighet i data.   

I analysen användes endast de svar som ansågs relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar. Det börjades med att dela svaren i olika högar för att få en överblick 
av vad som respondenterna hade sagt. Alla svar lästes flera gånger för att kunna 
uppfatta likheter, skillnader och mönster. Därefter jämfördes och sammanställdes 
alla svar. Det blev olika kategorier beroende på om de handlande om samma 
uppfattningar. Till en början var det sammanlagt 13 kategorier: läroplan, 
förhållningsätt, stöd från arbetskamraterna, inkludering, stöd från andra 
professionella, samverkan med andra professionella, tid, utbildning, reflektion, 
samverkan med föräldrar, barnsyn, positiv stöd och miljö.  

Därefter delades materialen i tre teman. Kategorierna bearbetades för att undersöka 
närmare vilka som berörde professionalism, stöd från andra professionella samt 
arbete med barn i behov av särskilt stöd. De kategorierna som inte ansågs följa 
arbetets syfte utsorterades, som till exempel samverkan med föräldrar.  Efter 
bearbetning blev det 10 kategorier. Kategorierna som rörde uppfattningar om stödet 
från arbetskamraterna till exempel flyttades till teman där det fanns deltagarnas 
uppfattningar om samverkan med andra professionella. De kategorierna som berörde 
arbete med barn i behov av särskilt stöd placerades under teman professionalism, 
detta för att underlätta presentationen av resultaten. Till sist fanns det sammanlagt 8 
kategorier och det är de som presenteras i resultat. I analysdelen presenteras studiens 
resultat som jämförs med resultat från andra studier som i sin tur presenteras i 
litteraturdelen. I diskussionsdelen förs en argumentation kring de slutsatser som kan 
dras av analysen i relation till tidigare forskning. Författaren diskuterar slutsatserna i 
ett vidare perspektiv än just den undersökta situationen. 

  Tabell 2. Kategorier vid analysen av data. 

Professionalism Arbete med barn i 
behov av särskilt stöd 

Stöd från andra 
professionella 

Läroplan Barnsyn, miljö Stöd från arbetskamrater 
 
Tid 

 
Inkludering 

Stöd från andra 
professionella  

 
Utbildning 

 
Förhållningsätt 

Samverkan med andra 
professionella  

Reflektion Föräldrasamverkan Positiv stöd 
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Tabell 3. Kategorier efter sista sorteringen. 

Synen på professionalism Synen på sammarbete med andra 
professionella 

Kunskap Lättillgänglighet  
Reflektion Arbetskamrater 
Barnsyn Andra instanser 
Inkludering   
Förhållningsätt  

3.5 Reliabilitet och Validitet 
 I detta examensarbete bygger reliabilitet och validitet på hur studiens intervjuer har 
formulerats, tolkas och hanteras. 

Stukát (2005) skriver att i en undersökning är det av vikt att redovisa tillförlitligheten 
i arbetet. Autenticiteten kan påvisas med hjälp av mätinstrument.  

Reliabilitet och validitet är bra mätinstrument när det gäller att reflektera över 
kvalitet i sitt arbete. Begreppet reliabilitet anser den kvalitet på själva 
mätinstrumenten. I detta examensarbete har det använts en kvalitativ metod med 
intervju frågor som fungerar som mätinstrument. Stukát (2005) skriver att 
reliabilitet kan användas för en kvalitativ studie med tolkningar. Dock finns det 
möjlighet att forskaren inte är tillräcklig uppmärksam och reliabilitetsbrister kan 
uppkomma i studien. Det kan vara att forskaren eller deltagare feltolkar svaren vid en 
intervju, yttre störningar under intervjun, eller felskrivningar vid transkribering av 
data.  

Stukát (2005) skriver att med validitet menas det på vilket sätt mäts det som avses 
mätas. Reliabilitet är en viktig förutsättning för validitet. Om mätinstrumentet mäter 
dåligt kan den inte heller mäta med säkerhet det som avser att mätas. Även om 
mätinstrumentet är mycket bra, räcker det inte för att validiteten ska vara hög, 
forskaren kan mäta fel olika data. Stukát (2005) skriver att även om det inte är lätt att 
få ett mått på sin studies validitet så är det av vikt att försöka påvisa den. 

I denna studie har använts både fokusgrupper samt individuella semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Fokusgrupper är ett bra sätt att få igång 
diskussioner och deltagarna inspirerar varandra. Frågorna som berörde detta 
arbetets ämne har formulerats med avsikten att få svar på syftet och 
forskningsfrågorna. Även om det var handledaren som utformade frågeformuläret så 
har frågor som berörde ämnet tillagts. Frågeformuläret gav möjlighet för deltagarna 
att tolka frågorna efter sina egna erfarenheter och föreställningar. Vid alla intervjuer, 
fokusgrupp samt de individuella påpekades också vikten av att det var deltagarnas 
uppfattningar som var av vikt, att inga svar skulle vara fel. Detta eftersom studiens 
syfte är att belysa om deltagarnas uppfattningar om det egna sättet att arbeta. 
Samtliga intervjuer har spelats in detta för att säkerhetsställa informationen. 
Denscombe (2009) påpekar att ljudupptagningar erbjuder en fullständig typ av 
dokumentation, så att andra forskare kan kontrollera den använda data som används 
i undersökningar. 

I denna studie kan en brist vara att frågorna inte blev så utförligt besvarade av båda 
fokusgruppernas respondenter på grund av tidbrist. Frågorna för detta 
examensarbete placerades näst sist i frågeformulären. 
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 Eftersom de tidigare frågorna var långa och utförliga var respondenterna i en 
fokusgrupp och vid två av de individuella intervjuerna inte så alerta när de sista 
frågorna ställdes. De utvecklade inte sina svar även om de uppmanades av 
moderatorn.  

Det finns en medvetenhet från min sida att studiens tillförlitlighet skulle ha kunna 
ökats genom att använda olika infallsvinklar. Detta kunde ha genomförts med 
observationer i förskolans verksamhet, med fokus på förskollärarens arbete med barn 
i behov av särskilt stöd. Frågeformuläret skulle ha kunnat innehålla fler utförligt 
formulerade frågor, till exempel att respondenterna börjar med att berätta om vad 
termen professionalism innebär för dem.  

3.6 Etiska ställningstagande 
Vetenskapsrådet (2001) beskriver att forskning är betydelsefull för utveckling av 
individerna och samhället.  Därför kan det krävas av samhället och dess medlemmar 
att forskningen tar upp väsentliga frågor. Forskningen bör dessutom vara av hög 
kvalité. Forskningskravet medför att metoder förbättras och utvecklas, samt att de 
kunskaperna som finns fördjupas ytterligare.  

Vetenskapsrådet (2001) påpekar att även om forskning bedrivs så har medlemmarna 
i samhället rätt att kräva skydd mot olämplig insyn i deras privata livsförhållanden. 
Samhällsmedlemmarna får inte utsättas för förödmjukelse, kränkning, fysiskt eller 
psykiskt skada. Detta kvar kallas även individskyddskravet. I detta arbete har det 
tagits hänsyn till individskyddskravet som innefattar: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att forskaren informerar deltagarna om deras uppgift i studien och de villkor 
som berör deras deltagande. Deltagarna informeras att deltagande är frivillig och att 
de kan avbryta mederkan närsomhelst under studien. Samtyckeskravet medför att 
medverkande i studien har rätt att bestämma om de vill delta eller inte.  

Konfidentialitetskravet skyddar deltagarnas uppgifter, den försäkrar även att 
utomstående inte kan ta del av informationen eller identifiera någon specifik person i 
studien. Nyttjandekravet innebär att allt data som samlas om enskilda individer 
kommer uteslutande att användas i forsknings syfte. 

För denna studie var det viktigt att skydda deltagarnas integritet. I början av varje 
genomförd intervju informerades deltagarna om de forskningsetiska kraven. Alla 
deltagarna informerades dessutom via ett missivbrev där det förklarades att deras 
medverkan var frivillig, att informationen skulle behandlas konfidentiellt och all data 
endast skulle användas i detta examensarbete samt i forskningsprojektet som denna 
studie sammarbetade med. Det informerades även om att deltagande var frivilligt och 
att det fanns möjlighet att avbryta medverkan. Det påpekades att presentation av 
resultaten skulle göras på så sätt att inga deltagare skulle kunna identifieras. Samtliga 
deltagare gav sitt samtycke genom att skriva under missivbrevet. 

4. Resultat 
I denna del presenteras det resultat som studien kom fram till. Under varje rubrik 
finns sammanfattat deltagarnas uppfattningar kring ämnet. Baserad på 
respondenteras utsagor, består begreppet professionalism av fem kategorier som är: 
kunskap, reflektion, barnsyn, inkludering och förhållningssätt.  
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Uppfattningar om stödet som förskollärarna får från andra professionella finns 
presenterade under kategorierna: lättillgänglighet, arbetskamrater och andra 
instanser.   

4.1 Synen på professionalism 

4.1.1 Kunskap 

Uppfattningen av respondenterna är att förskollärare har den kompetensen och 
kunskapen som krävs för yrket.  Respondenterna uttryckte att professionalism även 
kunde innefatta skicklighet att synliggöra barns lärande samt anpassa metoder för 
lärande så att alla barn skulle inkluderas. De uttalade att förskolläraren har den 
kunskapen som behövs för att upptäcka eventuell problematik hos ett barn och kan 
agera snabbt för att barnen ska kunna få de behövda hjälpinsatserna. I samtal med 
respondenterna uttalade de att det ingår i förskollärarens professionella ansvar att 
organisera verksamheten för att kunna ge bästa möjliga förutsättningar till alla barn 
så att den inkluderar alla även de barnen som är i behov av särskilt stöd. I följande 
utsaga kan vi läsa vad en förskollärare uttryckte: 

[…]jag tycker att mitt professionella ansvar är att arbeta utifrån vad som står i läroplanen, 
att ha den kompetensen som krävs för yrket och sen också hur vi synliggör och vilka 
metoder som blir bäst för de här barnen[…] 

Respondenterna uttryckte även att en del av förskollärarens professionella roll är att 
ha kunskap och att följa arbetsplanen och läroplanen. De beskriver att i 
styrdokumenten finns sammanfattat vad och hur arbete ska genomföras. I 
förskollärarens professionella roll ingår att se till att arbete följer läroplanen för att 
barnen ska få bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Den andra delen var 
att bemöta barn och föräldrar på bästa sättet, de uttalade också att erfarenhet är en 
viktig del av deras professionella roll i arbetet på förskolan. 

I uppfattningen om vad professionalism innebär, associerar respondenterna även till 
vilka ansvarsområde som de har i förskolan.  

De ansvarsområden som de nämnde var att kunna hjälpa barn som har svårigheter, 
att kunna inkludera alla barn i verksamheten, och att erbjuda förutsättningar till alla 
barn samt inta ett barnperspektiv.   

4.1.2 Reflektion 

Respondenterna beskrev att det är viktigt att kunna reflektera angående sin egen 
profession. Vad ingår i förskollärarnas profession och vad som inte ingår. Enligt 
deras utsagor är det viktigt att vara medveten om vilken roll som de har i förskolan. 
En förskollärare beskriver: 

Det är viktigt att man reflekterar över sin egen profession. Det är inte så självklart för alla att 
tänka eller reflektera: Varför har jag det här yrket? Vad säger läroplanen? Vad säger 
politikerna?  

Förskollärarna utryckte även att i professionalism ingår också att vara medveten 
om sina gränser som professionell.  

Genom reflektion och diskussioner i arbetslagen, uttrycker respondenterna att de 
har möjlighet att samtala om sina arbetsuppgifter och vad som förväntas från 
dem. Att kunna reflektera över det egna förhållningsättet gör att förskollärarna 
utvecklas i sin professionella roll. 
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4.1.3  Barnsyn  

Uppfattningen av den professionella rollen i arbete med barn i behov av särskilt stöd 
är starkt länkad med vilken barnsyn som förskollärarna har och använder sig av i det 
dagliga arbetet. Barnsynen handlar om vilka förutsättningar som förskolläraren 
erbjuder ett barn som har svårigheter men även till de barnen som inte är i behov av 
särskilt stöd. Det handlar om att fokusera på vad barn kan, om barn inte klarar en 
viss uppgift vid en viss miljö så är det förskollärarens professionella ansvar att se till 
att erbjuda en annan miljö med andra förutsättningar för att observera barnen och se 
vad det egentligen klarar av.  Att vara professionell i arbete med barn i behov av 
särskilt stöd uppfattas av respondenterna som att det är deras ansvar är att ge de 
bästa förutsättningar för att barn i behov av särskilt stöd ska känna sig likvärdig som 
andra barn i gruppen. Detta belyses i citatet nedan av en förskollärare: 

Man får ett verktyg som till exempel TRAS, och så tittar man på barnet, det här barnet kan 
absolut inte det här” man observerar och tittar och nej, det här barnet kan inte det här. Men 
när man begränsar och byter rum eller begränsar gruppens storlek kring det här barnet. 
Helt plötsligt märker man att det här barnet, det klarar ju saker och ting! 

Förskollärarna påpekar även att i den professionella rollen ska man stärka barnen i 
sin utveckling genom att erbjuda möjligheter, att visa att ingenting är omöjligt för 
dessa barn med svårigheter. Det är viktigt att som förskollärare ha tro på barnet, se 
till att det finns alltid möjligheter för att barn ska kunna lyckas.  

4.1.4 Inkludering 

Förskollärarna påpekade avseende professionalism, vikten av att barn i behov av 
särskilt stöd inkluderas i verksamheten. Alla barn ska känna att de är inkluderade 
utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn ska känna att de lyckats med något.  

Respondenterna uttryckte att deras professionella roll är att erbjuda barn olika 
uppgifter efter ålder eller förmåga som gör att barnen känner sig lyckad och därmed 
inkluderade.  Förskollärarna framhävde under intervjun att tidigare i arbetslivet 
kunde de se att många barn särbehandlades på grund av de inte lyckades med alla 
uppgifter som de andra barnen gjorde.  

Respondenterna berättade att förut kunde dessa barn tas bort från verksamheten på 
grund av att de inte klarade av uppgifterna. Förskollärarna uttrycker att grupperna 
var mindre förut i fall de hade barn i behov av särskilt stöd och att de gick ifrån 
verksamheten med barnet för att arbeta enskild med det. Numera finns det möjlighet 
att få resurs, en person som tar hand om barnet i gruppen så att barnet inte riskerar 
att hamna utanför, det går att arbeta med barnet på samma plats i verksamheten 
tillsammans med sina kamrater. Respondenterna anser att deras professionella roll 
innebär att se till att inga barn hamnar utanför, det gäller alla barn även de som inte 
är i behov av särskilt stöd. 

Uppfattningar om inkluderingen av barn uttrycks som positiv av förskollärarna. 
Förskollärarens professionella roll uttrycks också som en hjälpande hand, som någon 
som hjälper barnen vidare när den försöker få kontakt med andra barn. 
Förskollärarna ska förmedla mellan barnet och andra barn så att barnen är med i 
gemenskapen för att inte hamna utanför. Ett citat som belyser: 

[…]man försöker så att säga vara tolk för barnet, att man ska försöka förmedla, till sina 
kamrater, det gäller att vara i närheten så att barnen inte då bli utesluten, utom att den får 
bara med i gemenskapen. 
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Inkluderingen kan också uttryckas av respondenterna som ett sätt att behandla alla 
lika, att barn i behov av särskilt stöd inte exkluderas eller särbehandlas. 
Förskollärarna försöker anpassa sig till barnen och ha en roll som underlättar för 
barnet att komma in i gruppen. De uttrycker att de arbetar med dessa barn som med 
vilken barn som helst men försöker ändå anpassa sig till de barnen som behöver mer. 

4.1.5 Förhållningssätt 

Förskollärarna utrycker att det i deras professionella roll ingår att vara en närvarande 
förskollärare som finns där för barnen för att de ska känna sig trygga.  Att ha en nära 
relation till barnen som är i behov av särskilt stöd ses som en grund i arbetet med 
dessa barn. Utan en relation finns inte möjlighet att möta barnen och se deras behov. 
Den här nära relationen kan däremot ses både som negativ och positiv. Negativ för 
att det tar mycket tid och energi från förskollärare. Positiv för att respondenterna 
upplever det som en stor bedrift att ha kunnat hjälpa dessa barn och lotsa de vidare i 
deras utveckling. En förskollärare belyser: 

[…] vi har ett barn hos mig just nu, som har ett stort behov där jag känner att jag har fått en 
nära relation, dels så är han gärna nära mig, han är trygg. Men också tar han ganska mycket 
energi från mig. 

Förhållningsätt beskrevs även som att förskollärarna i sin professionella roll måste ta 
hänsyn till styrdokumenten när arbetet genomförs och hur det genomförs 
tillsammans med kollegorna.  Förskollärarna konstaterar att det är en utmaning att 
arbeta med barn i behov av särskilt stöd för att det är avgörande hur de hanterar olika 
situationer som gynnar dessa barns utveckling. De uttrycker det som utvecklande för 
den egna professionella rollen.  

4.2 Synen på samarbete med andra professionella  

4.2.1 Lättillgänglighet 

Respondenterna uttalade att de upplevde stödet som de fick från andra professionella 
som positiv. De uttryckte att det var enkelt att ta kontakt med diverse instanser när 
de behövde stöd i arbete med barn i behov av särskilt stöd. I följande utsaga kan det 
läsas: 

Jag har erfarenheter av specialpedagoger och psykologer och de har varit ganska positiva, 
jag vet inte om det är en inbillning men jag känner att man lättare kan ta kontakt nu[…]det 
känns som att det är mer naturligt, om man bara frågar, att man lätt kan få hjälp […] 

Att ta kontakt med socialen, barnvårdcentralens psykolog eller andra beskrevs som 
ett naturligt inslag i deras dagliga arbete.  

De påpekar att de andra professionella är alltid tillmötesgående och att det är lätt att 
ha en öppen dialog med dem.  De uttalar att det är viktigt för deras yrkesutveckling 
att kunna ha någon professionell som de kan lita på. En annan professionell kan se 
verksamheten med nya ögon och komma med förslag så att förskollärarna kan 
utforma arbete på så sätt att det gynnar barns utveckling och lärande.  

Förskollärarna uttryckte att det var viktig att kunna prata med någon för idé utbytte 
och ventilering av olika situationer som upplevdes svåra. 
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4.2.2 Arbetskamrater 

Förskollärarnas uppfattningar angående det stödet som de upplever i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd handlar i första hand om att vända sig till andra kollegor. 
Arbetskamrater anses som de första personerna som förskollärarna diskuterar om de 
misstänker att ett barn är i behov av särskilt stöd eller om de helt enkelt behöver 
någon att prata om när arbetet upplevs svårt. Respondenterna uttryckte att hos 
arbetskamraterna finns det möjlighet att få råd och diskussionerna ger möjlighet att 
se situationen från olika vinklar. Förskollärarna uttryckte att det är positivt att kunna 
diskutera med flera arbetskamrater, även de som inte ingår i samma arbetslag. De tar 
upp att i arbetslaget finns det möjlighet att få stöd och hjälp. Förskollärarna uttalade 
att det är positiv att ha en konstant dialog med arbetskamrater för då kan de 
uppmärksamma varandra om saker som inte fungerar så bra och sådant som kan 
förbises. Dock kan stödet från arbetskamrater även upplevas ibland som negativ då 
de inte delar samma uppfattning och konflikt kan uppstå. En respondent belyser: 

Det finns några arbetskamrater som jag alltid kan prata med och få råd, en annan 
tanke, ja, ett kvartsvarv, man kan liksom diskutera med[…] 

4.2.3  Andra instanser 

Respondenterna uttalar sig att det är väsentligt med professionell handledning när 
det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Med andra professionella finns de 
möjlighet att ventilera och få råd angående misstankar om eventuell problematik 
eller situationer som förskollärarna tycker att det har svårt att handskas med. Den 
hjälpen som de uttalar att de får mest om är från specialpedagoger, psykologer, 
socialen och habilitering. Alla dessa instanser uppfattas av förskollärarna som ett 
starkt stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Att kunna ha ett sammarbete 
med andra professionella ses av respondenterna som ett bra sätt att få tips och idéer 
för att erbjuda barnen bättre förutsättningar samt för att själva kunna komma vidare 
i den personliga professionella utvecklingen. En förskollärare redogör: 

[…] för det man får av specialpedagogen då det är…det är ju tips och idéer som har för resten 
av livet och inte bara med det här barnet, det ger ju mycket… man blir ju en bättre pedagog, 
så… skulle du inte ha någon kontakt med någon så utvecklas man inte riktig på samma vis 
om de bara rullar på så att säga med barn som… som faller innanför ramen . 

Förskollärarna påpekar också vikten av att kunna diskutera med andra som har den 
kompetensen som krävs för arbete med barn i behov av särskilt stöd.  

Detta uttrycker dem, hjälper att utveckla deras tankar kring något de funderar över 
och hjälper de att agera bättre professionellt. Ett citat som belyser: 

[…]det ät ett otroligt stöd, för de har barnen finns ju, och vi kan inte bortse från dem, och 
det är ett otroligt stöd de har bitarna när man får från dem. För att dem har mycket tips och 
idéer som man kan få, de har ju utbildning för det här! […] Jag menar, och inget fall är ju 
den andra likt, så även om man tycker att man haft mycket kontakt med special pedagoger, 
psykologer och habilitering, så kan det uppstå nya situationer och nya problem hela tiden. 

5. Analys  
I denna del av arbetet följer en analys av studiens resultat som jämförs med resultat 
från andra studier som presenterades i litteraturdelen. Analysen är utformad utifrån 
arbetets forskningsfrågor. 
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5.1 Förskollärarens professionella roll i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd 

5.1.2 Kunskap 

De flesta respondenterna uttryckte att kunskap spelar en viktig roll i deras 
professionalism i arbete med alla barn i förskolan. Sheridan m.fl.(2011)anser att 
utbildning ger förskollärarstudenter möjlighet att utveckla sina kunskaper för att 
kunna ta ansvar för barns lärande och utvecklande.   

Att arbeta utifrån läroplanen verkade vara de flesta respondenterna utgångspunkt i 
arbete med alla barn. Kuisma och Sandberg (2008)  menar att alla pedagogiska 
aktiviteter som genomförs i förskolan som läroplanen ger uttryck för, behöver 
genomföras med professionalism. Av de som framkom från intervjuerna kan det 
urskiljas att de flesta förskollärare kan koppla kunskap direkt till läroplanen där de 
kan följa vilka mål som strävas efter. Att ha utbildningen som grund spelar stor roll 
när dessa mål omsattes i praktik. I denna studie visade sig att förskollärarna var 
medvetna av vad som förväntas av dem, när det gäller arbetet med läroplanen och att 
följa mål. Sheridan m.fl. (2011) anser att förverkligande av målen i läroplanen beror 
inte bara på förskollärarens kompetens utan även förståelse av målen.   

Kunskapen att kunna synliggöra lärandet och anpassa inlärningsmetoder så att alla 
barn kan nås, nämner även Kuisma och Sandberg (2008) i sin studie, där belyser de 
att förskollärare anser sig att ha den kompetensen som krävs för att främja och öka 
barns möjlighet till lärande.  

5.1.3 Reflektion 

En del av deltagarna beskriver att reflektion kring sin profession är en viktig del av 
deras arbete.  Vad ingår i yrket och vad ingår inte? Förskollärarna uttalar sig att de 
har svårt att markera var gränserna går från den egna professionen till en annan.  

Av vissa utsagor verkade som att en del av deras andra arbestkamrater åtog sig 
uppgifter som inte ingår i yrket så som att ta hand om föräldrar som inte mådde bra 
på grund av diverse problematik. Sheridan m.fl. (2011) påpekar att en viktig aspekt i 
strukturen av kompetens är att kunna reflektera, den reflektionen utnyttjas av 
förskollärare i form av ett kognitivt verktyg för att få djupare kunskap om olika 
situationer, innehåll samt om barns lärande och utveckling.  

 5.1.4 Barnsyn 

Att inta en barnsyn ses som en viktig aspekt för respondenterna i det dagliga arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd. Barnsynen kopplas med vilka förutsättningar som 
förskolläraren bjuder till alla barn. Sandberg m.fl.(2010) hävdar att begreppet barn i 
behov av särskilt stöd hänvisar till samspelet mellan miljö och barnet.  I denna studie 
visade sig att förskollärarna associerar begreppet barn i behov av särskilt stöd till den 
miljön barn befinner sig i. Det är den miljön som gör det möjligt för barn att lyckas 
med något eller misslyckas samt bli inkluderade eller exkluderade från barngruppen. 
Förskollärens professionella ansvar anses vara erbjuda flera sätt som gör det möjligt 
för alla barn att kunna visa vad de kan, istället för att fokusera på det barn inte kan. 
Skolverket (2005) påpekar att förskolläraren bör kunna planera och genomföra 
verksamheten med hänsyn till enskilda barnet samt gruppens behov.  
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5.1.5 Inkludering 

Några av respondenterna uttalade att inkludering av barn i behov i särskilt stöd är en 
viktig punkt i deras professionella roll som förskollärare.  För att barn ska känna sig 
lyckade behövs det att förskollärare erbjuder uppgifter efter egen förmåga. Pape 
(2001) menar att när uppmärksamhet riktas mot kompetens, fokuseras det mest på 
de positiva egenskaperna, kompetenser är direkt kopplat med förväntningar.  
Förskollärarna har enligt deras utsagor fokuserat mest på barnets kompetenser. Om 
de fokuserar på kompetenserna kan de vara uppmärksamma och erbjuda uppgifter 
som de vet barnet klarar av. I detta avseende behöver inte barnet känna sig 
exkluderade eller annorlunda för att det inte klarade av en uppgift som förväntad. I 
ett sådant klimat har barnet möjlighet att känna sig trygg och slappna av. Vetandes 
att det inte behöver prestera på något sätt i förskolan. Lärande sker naturligt och 
känslan av gemenskap blir en del i verksamheten. Barn behöver inte fokusera på vad 
den inte klarar av, för att förskollärarna är väl medvetna om sin roll och de faktorer 
som gör inkludering möjligt. 

5.1.6 Förhållningssätt 

Att kunna reflektera över det egna förhållningsättet i arbete med barn i behov av 
särskilt stöd är en utgångspunkt för att arbetet ska fortskrida uppger respondenterna. 
Deras uppfattning är att de måste vara medvetna om vilka mål som läröplanen utger 
och hur arbetet genomförs tillsammans med kollegorna. Sheridan m.fl. (2011) 
påpekar att i förskollärarens kompetens ingår att veta hur man gör och varför.  

Detta möjliggör för förskollärarna att agera professionellt och att konkretisera målen 
och aktiviteter i samspel med barnen.  I likhet med Sheridan m.fl. (2011) studie som 
påpekar att en förskollärare ska vara psykiskt och fysiskt närvarande, har i denna 
studie respondenterna uttryckt att deras professionella roll var att vara närvarande 
vuxen som finns där för barnet, det för att barnen skulle känna sig trygga. De uttalade 
att det är av stor vikt vilket förhållande de har till barn i behov av särskilt stöd. Det 
förhållandet däremot kunde vara problematisk för även om förskollärarna ville vara 
närvarande och ha en nära relation. Kunde de uppleva att dessa barn i behov av 
särskilt stöd kunde vara mycket krävande och ta mycket energi ifrån dem.  

5.2 Stöd till förskollärarna från andra professionella i arbete med barn i 
behov av särskilt stöd 

5.2.1 Lättillgänglighet 

Enligt förskollärarnas svar upplevde de att stödet från andra professionella hade en 
lättsam och positiv karaktär. Att ta kontakt med diverse instanser så som habilitering 
och special pedagoger upplevde de som lätt och naturligt.  

5.2.2 Arbetskamrater 

Undersökningen visar att stödet från arbetskamraterna är viktig för förskollärare. 
Arbetskamraterna finns där hela tiden och möjlighet till diskussioner erbjuds mer 
spontant och naturligt. Dessutom arbetas i förskolan i arbetslag vilket ger de bästa 
förutsättningar för kunskapsutbyte genom diskussioner. I arbetslaget finns en 
mångfald av idéer och erfarenhet.  

5.2.3 Andra instanser 

De insatserna som förskollärare nämnde att de fick mest stöd var från habilitering, 
förskolepsykolog, specialpedagog och socialen.  
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Skolverket (2005) belyser hur viktigt det är för förskollärare att ha handledning och 
stöd från andra professionella för att kvalitén i förskolan fortsätter att utvecklas. 
Något jag tyckte var intressant under intervjuerna var att respondenterna tyckte att 
genom konsultation med andra professionella kunde arbetet på förskolan utvecklas 
likaså deras personliga professionella utveckling. Även om några av förskollärarna 
har lång erfarenhet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd verkar det som att 
kunskapen om dessa barn är förändligt, respondenterna uttalar om att alla 
situationer är olika och att de måste anpassa sig till situationen. 

Att ha rätt utbildning i hur man hanterar barn i behov av särskilt stöd ansågs av 
respondenterna som värdefull, det stödet de får när de känner sig osäkra ska komma 
från instanser som har personal med den rätta utbildning. Detta hjälper de att 
utveckla tankar och att agera bättre professionell. I Sandberg m.fl. (2010) forskning 
påpekas det att för att kvalitet i förskolan ska upprätthållas behöver förskollärarna få 
tillräckligt stöd från andra professionella, om förskollärarna får stödet kan de 
fokusera bättre på att kunna arbeta inkluderande.  

6. Metoddiskussion  
Med tanke på studiens syfte tyckte jag att valet av kvalitativ metod med intervjuer var 
ett bara val av metod.  Det var meningen att få utförliga svar med det 
intervjuformulär som jag använde mig av. Men eftersom denna studie skrevs inom 
ramen för ett projekt som handledaren arbetar med, var vissa av utgångspunkterna 
redan fastslagna som till exempel typen av intervjuer, vissa frågor i frågeformulären 
och urval av deltagare.  

Frågor till detta arbete lades i efterhand i samma frågeformulär. För denna studie 
användes bara några av de transkriberade intervjuerna. Anledningen var att det var 
alltför många svar och data materialet blev enormt, tiden för att analysera allas svar 
fanns inte. Å andra sidan fick jag ganska mycket material att utgå ifrån och 
möjligheten fanns att välja vilka svar som berörde denna studies syfte. 

Till denna studie användes fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer, jag 
anser att båda typerna av intervjuer är en bra metod för att få fram uppfattningar om 
ämnet i frågan.  

Vid individuella intervjuer kunde jag fokusera på endast en person; eftersom det 
fanns bekantskap med alla skedde alla intervjuer i en trygg och lättsam miljö trots 
diktafonens närvaro. Eftersom det fanns redan en tillit ansåg jag att svaren skulle 
kunna vara ärliga och kanske mer utförliga. 

I några av intervjuerna märktes det att respondenterna kunde koppla vissa frågor till 
något helt annat än vad som efterfrågats och vid flera tillfällen bad de att frågan 
skulle upprepas. Efter att ha genomfört samma intervju flera gånger kunde det 
urskiljas ett mönster i vilka frågor som kanske inte var så tydligt formulerade. I 
efterhand resonerades det att respondenterna kanske hade behövd en kopia på 
frågeformuläret så att de kunde ha möjlighet att läsa frågorna tillsammans med mig. 
Eftersom vi var många som genomförde intervjuerna tror jag inte att detta påverkade 
resultaten av denna studie nämnbart, eftersom möjlighet fanns att välja vilka svar 
som berörde examensarbetets syfte. 
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6.1 Diskussion  

6.1.1 Vilka uppfattningar om sin professionalism har förskollärare som arbetar med barn 

i behov av särskilt stöd 

Att kunna definiera begreppet professionalism i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd visade sig vara en komplex uppgift för respondenterna. Redan i litteraturen 
belyste Forslund och Jakobson (2010) att professionalism är ett komplext ämne vars 
definition måste ses över. Kanske detta kan vara en förklaring varför några av 
förskollärarna kunde använda många kategorier för att definiera begreppet 
professionalism i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

En annan förklaring kan vara att respondenterna försökte placera begreppet 
professionalism i ett enda kontext i den dagliga arbete på förskolan vilket är omöjligt 
med tanke på den komplexiteten som yrket innebär.   

I utsagorna synliggörs den viktiga rollen som utbildning har för arbete i förskolan. 
Utbildning är väsentlig för att kunna genomföra ett arbete som har tydliga mål och 
syften. Med för mycket personal i förskolan som saknar utbildning till exempel 
trainees (arbetspraktikanter) och SFI (svenska för invandrare) elever kan det ges 
signaler till samhället att till förskolläraryrket inte kräver utbildning och att vem som 
helst kan kliva in i deras roll för att helt enkelt ”passa barn”. Skolverket(2005) 
påpekar att i förskolan behövs välutbildad personal, kommunerna ska satsa på 
välutbildad personal som garanterar hög professionalitet i förskolan. Finns detta i 
åtanke när någon kommer för att arbeta/praktisera i förskolan utan en lämplig 
utbildning?  

För att ha en förskola av hög kvalité så bör alla som arbetar där vara medvetna om 
vilka kunskapsobjekt som strävas efter.  

Målen i läroplanen ger förskollärare en mall att följa och visar tydligt vilken väg som 
ska tas för att barn ska kunna utvecklas och för att lärande blir synligt. Det är viktigt 
att förskollärare kan anpassa sina metoder så att alla barn kan inkluderas. Alla 
människor lär sig på olika sätt och det är bra att som förskollärare kunna erbjuda 
kunskap på diverse sätt så att alla barn inkluderas i verksamheten. Att ha kompetens 
och kunskap om barns lärande och utveckling blir då en utgångspunkt för 
förskollärare att kunna främja barns utveckling. I studien har ingen av respondentera 
nämnt ordet utbildning som en del av deras kunskap, kan det vara så att eftersom 
endast förskollärare ingick i intervjuerna var det en självklar punkt som inte behövde 
tas upp?   

Vissa uttalanden tyder på att gränser i yrkesutövning inte är tydligt markerade. Kan 
det vara så att förskolläraryrket inte har den status som andra yrken har? Kan det ses 
som en strävan efter att söka sin plats mellan andra lärare i andra kategorier? Ses 
förskollärarna av samhället endast som någon som ”tar hand” om barn och föräldrar? 
Kuisma och Sandberg (2008) poängterar att förskollärens professionalism kunde 
kopplas till ett sociologiskt perspektiv där de strävar efter position och status. Kan det 
vara så att yrket fortfarande inte är fast etablerad i samhället? Kanske förskolläraren 
bör reflektera också om sin roll i förskolan och i samhället och hur det framställs? 
Respondenternas uppfattning är att genom reflektion och diskussioner i arbetslagen 
har de möjlighet att diskutera vilka förväntningar som finns på dem. 
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Föräldrarna bör kontinuerligt informeras om vilken roll som förskollärna har, 
förskollärarna måste bli bättre för att berätta det viktiga roll som förskolan har i 
barns lärande och utveckling.  

Förskolan ska inte betraktas som ett ställe där barn lämnas för att föräldrarna måste 
studera eller arbeta, förskolan är ett ställe där den livslånga lärande tar sin början och 
förskollärarna spelar en avgörande roll i denna process.  

I utsagorna synliggörs att barnsyn är en viktig förutsättning som förskollärarna 
använder sig a när de planerar verksamheten. Det tyder på att barnsyn är grunden för 
att kunna utveckla ett arbetssätt där barn ställs i fokus. Vilken syn har förskollärare 
på barn kommer även att påverka vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd. 
Fokuseras det mest på vad barn inte klarar av? Eller ses barn som kompetenta 
varelser? Det ett barn klarar av i en miljö med vissa förutsättningar kanske behöver 
inte betyda att det utgör mallen på vad som förväntas att alla andra ska också kunna? 
Vi är alla olika och fungerar olika på olika miljöer. Även Skolverket (2008) 
poängterar att eventuell problematik hos ett barn inte alltid beror på egenskaper hos 
den, utom det kan bero på barnets förhållande till miljön de vistas i.   

Det finns däremot uttalande i grupperna som tyder på att förskollärna fokuserar även 
på att upptäcka eventuell problematik hos ett barn. Detta kan medföra en risk att i 
förskolan, förskollärarna i sin strävan efter att vara professionella och göra bra ifrån 
sig, fokuserar på vad barn inte klarar av, detta för att kunna förstärka dem i sin 
utveckling. Detta är en bra utgångspunkt, så länge det arbetssättet inte tar över och 
verksamheten och får en ”åtgärds” karaktär istället. 

Vissa uttalanden om inkludering kan tolkas som att arbete med barn och inkludering 
inte handlar om att utgå ifrån att visa barn blir exkluderade om inte förskolläraren 
inkluderar dem. Det handlar mest om vilket förhållningssätt som förskolärare har 
och framförallt att den utgår ifrån barnet. 

Att vara inkluderande i förhållningsättet handlar det mest om att se över barns olika 
behov och integrera dem i verksamheten. Från början ska förskollärare planera 
verksamheten utifrån det hon/han vet att barn klarar av och vara en medforskare i 
deras kunskapssökning. Att vara en inkluderade  förskollärare är en egenskap i sig.  

I denna studie visade det sig även att förskollärarna reflekterade medveten om sitt 
förhållningssätt gentemot barn, föräldrar, arbetskamrater och styrdokumentet. Det 
tyder på att arbeta i förskolan utan att ha några som helst reflektioner om sitt 
förshållningsätt gör att kvalitén blir lidande. Detta för att de målen som ska strävas 
efter inte är tydliga i arbetslaget.  

Att ha ett medvetet förhållningsätt gentemot styrdokumenten, arbetskamraterna och 
barnen är en utgångspunkt för att arbetet ska genomsyras av god kvalité. 

Respondenterna uttalade att det var viktigt i deras professionella roll att vara 
närvarande psykiskt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta påpekade också 
Sheridan m.fl. (2011) även om man håller med författarna att förskollärare ska vara 
psykiskt och fysiskt närvarande, så är det viktigt att förskollärare har också möjlighet 
till avlasting i arbetet. Många sjukskrivningar bland förskollärare har att göra med för 
lite personal i barngrupperna samt en att barngrupperna har blivit större. 
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Om vi tänker på att miljön påverkar vilka barn som är i behov av stöd, kan det vara så 
att storleken på grupperna gör att barn blir mer i behov av särskilt stöd än vad det 
annars skulle vara? Orkar förskollärarna vara psykiskt närvarande hela tiden när 
förutsättningar inte är detsamma som det var förr med färre antal barn i grupperna?  
Även om respondenterna uttrycker det som en utmaning och som utvecklande för 
den egna professionen bör vi inte glömma bort att det finns fallgropar med dessa 
utmaningar.   

6.1.2 Stöd till förskollärarna från andra professionella i arbete med barn i behov av 

särskilt stöd 

Förskollärarna i denna studie uttalade om att det var positivt och naturligt att ta 
kontakt med diverse instanser. Det finns dock en underton som tyder på att det har 
funnits något negativt i att ta kontakt med dessa instanser. Det uttalade inte om att 
det var svårt eller negativ förut, men det verkade som att ämnet barn i behov av 
särskilt stöd är fortfarande känsligt laddat eller kan det vara något tabu belagt i det? 
När de uttalade sig att det var naturlig att ta kontakt, kan det vara så de ser det 
numera som en självklar del av deras arbetsuppgifter, men inte förr?  Kan det vara 
rädsla att kanske har missbedömt ett barns utveckling och genom att ta kontakt med 
någon ha redan gett det barnet ett ”stämpel”? Sandberg m.fl.(2010) hävdar i sin 
studie att förskollärare har svårt att definiera termen barn i behov av särskilt stöd 
samt vilka barn som räknas som barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Begreppet 
barn i behov av särskilt stöd har använts några år i Sverige skriver Sandberg 
m.fl.(2010), vissa uttalande tyder på att numera pratas det mera om dessa barn och 
ämnet har kommit fram mer och mer, enligt respondenterna uppdagas dessa barn 
mer också, det är nog så att förskollärarna är mer alerta, trygga i sin roll och tvekar 
inte att ta kontakt med andra professionella för att det vet att de blir bemöta med 
positivism vilket i sin tur möjliggör för förskollärarna att lita mera på sina omdömen 
och veta att de kan få den hjälpen och stöd som de behöver för att komma vidare i sitt 
professionella arbete med dessa barn. 

Respondenterna uttryckte också att de upplevde ett behov av att en annan 
professionell skulle komma och se verksamheten för att komma med förslag och se 
allting med nya ögon. Reflektioner kring detta kan tyda på det kanske beror på att det 
har arbetats på samma sätt och förskollärarna genomför arbetsuppgifterna 
slentrianmässigt. Det finns en risk genom att inte diskutera med andra professionella 
över verksamheten och arbetsuppgifterna att arbete stagneras och utvecklig av det 
egna professionella rollen inte sker.  

I frågan om kollegialt stödet uttryckte några respondenter att det kollegiala stödet 
kunde ha ibland en negativ effekt i fall de inte delade samma uppfattning. Kan det 
vara så att för att kollegialt stödet ska uppfattas som positiv måste den arbetslaget ha 
en ganska hög förtroende för varandra och att alla uppskattar de yttrande som görs?  

Det verkar som respondenterna kopplade denna negativitet i de fall när de 
misstänkte att ett barn hade svårt att anpassa sig till de andra barnen eller 
verksamheten. I så var fallet kan det återigen märkas här att förskollärarna har svårt 
att kategorisera ett barn som är i behov av särskilt stöd. Kan det vara så att några av 
förskollärarna har en synsätt och andra har en annan? Här vill jag återkomma till 
Sandberg m.fl.(2010) forskning som poängterade att det är svårt att definiera vilka 
barn som räknas som barn i behov av särskilt stöd. Det är också svårt att veta vilka 
egenskaper som förskolläraren ser hos ett barn i behov av särskilt stöd. 
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I studien kunde det särskiljas att förskollärarna definierade att ett barn var i behov av 
stöd utifrån två perspektiv en organisatorisk och ett barnperspektiv. Kan det vara så 
att förskollärarna i denna studie betraktade dessa barn från sina egna perspektiv och 
konflikt kunde uppstå för att de inte kunde mötas i deras diskussioner?  

Sandberg m.fl. (2010) menar att samverkan mellan förskollärare och andra 
professionella är en utgångspunkt för att barn ska känna sig trygga samt för att ge 
förutsättningar för barn att vistas i en miljö som gynnar dess utveckling. I denna 
studie figurerar i utsagorna vikten att barn möter personal som känner sig trygga i sin 
roll och som har en målinriktad arbetsätt. Om en stadig grund finns i verksamheten 
med en bra samverkan förskollärare emellan och med andra instanser får barnen 
möjlighet att känna sig inkluderade och trygga i förskolan. Ottosson(2009) forskning 
påpekar att barns utveckling gynnas av positiv kontakt mellan professionella och 
förskollärare. Detta gäller i synnerhet barn i behov av särskilt stöd, där oftast andra 
professionella är involverade.  När flera professionella är inblandade ställs det krav 
för de vuxna som är i daglig kontakt med barnen har en välfungerade sammarbete. 
Samverkan är en utgångspunkt för att barn ska känna trygghet. 

6.3  Slutdiskussion och pedagogisk relevans  

6.3.1 Förskollärarens professionella roll  

Under arbetets gång tycker jag ha fått en inblick i förskollärarnas professionalism i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Jag har uppmärksammats om att det finns 
en komplexitet i att vara förskollärare och att arbeta med barn i behov av särskilt 
stöd.  

Förskollärarna uttryckte flera fält där deras professionalism blev synlig. De tog upp 
områden som innefattade kunskap, reflektion, barnsyn, inkludering, förhållningsätt 
samt samverkan men arbetskamrater och andra professionella.  

Förskollärarna uttrycker som svårt att veta var den egna professionen tar slut och var 
en annan profession tar sin början. Att sträva efter sin egen position är en svår 
uppgift för förskollärarna eftersom yrket kan ge fel signaler till samhället och få dem 
att tro att förskollärare bara gör sådant som inte behövs något speciellt utbildning 
för. Det är förskollärarens roll att upprätthålla och höja sin status. Informera till alla 
som kommer till förskolan den viktiga uppgiften förskollärare har.  

Att förskollärare lyfter fram sin professionalism och den viktiga roll den spelar i 
arbete med barn i behov av särskilt stod i samhället är viktigt för yrket. För att arbeta 
med barn och i synnerhet med barn i behov av särskilt stöd krävs det engagemang, 
kreativitet, disciplin, kunskap, ha förmåga till sammarbete i arbetslagen, vara 
anpassningsbar, vara flexibel, planera verksamheten utifrån barns förmågor och 
anpassa den så att det är tillgänglig för alla barn, kunna inta ett barnperspektiv, 
kunna följa styrdokumenten samt ha en bra samverkan med föräldrar och andra 
professionella, med mera.   
 
Denna studie kan bidra till att verksamma förskollärare samt förskollärarstudenter 
kan ta del av relevant forskning i det viktiga området om arbetssättet med barn i 
behov av särskilt stöd. Det är väsentligt att som förskollärare öka sina kunskaper och 
våga utforska andra arbetsätt.  
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Alla barn behöver få möjlighet att mötas av förskollärare i förskolan som är kunniga 
och känner sig trygga i sin roll. Barn behöver förskollärare som agerar med 
professionalism. 
 
Min förhoppning med arbetet är att hjälpa andra verksamma förskollärare samt 
lärarstudenter att få en klarare bild av några förskollärares uppfattningar kring sin 
professionalism i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Genom att ta del av några 
förskollärares tankar, idéer samt erfarenheter kan man själv få möjlighet att 
reflektera över det egna arbetssätt samt utvecklas för att kunna hitta ett mer 
professionell sätt att hantera olika barn.  

6.3.2 Forskningsfrågor 

Vidare forskning skulle kunna vara att genomföra observationer eller intervjuer för 
att undersöka hur förskollärare arbetar för att aktivt inkludera barn i behov av 
särskilt stöd i förskolans verksamhet samt hur arbetar förskollärare för att synliggöra 
deras arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Genom att 
göra studier om förskolläraren förhållningssätt med barn i behov av särskilt stöd kan 
flera förskollärare ta del av andras erfarenheter och kanske hitta ett arbetsätt som 
fungerar i deras verksamhet.  

Forskningen om förskollärarens professionalism i arbete med barn i behov av särskilt 
stöd upplevdes föga i diverse sökningar på flera databaser. Mer forsknings behövs i 
detta viktiga område.  Min förhoppning är att denna studie kan bidra till del delen av 
forskning som inte är så utförskat ännu och för att synliggöra vikten som 
förskolläraryrken har i barns början av det livslånga lärandet.  
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Bilaga 1 -Frågeformulär 
 
Uppvärmning  

 Förskollärarens bakgrund: 
 Namn 
 Examens år 
 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 
 Vad är din utbildningsbakgrund? 
 Vilken åldersgrupp arbetar du i förnärvarande 1-3år, 1-5år, 3-5 år, förskoleklass. 
 Hur skulle du vilja beskriva området där förskolan är belägen? (ex. villaområde, 

blandad bebyggelse, invandrartät område etc) 
 

 Varför blev du förskollärare och valde den här professionen? 
 

Förskollärarens erfarenheter avseende sin professionalism 

 
 Berätta vad är ditt professionella ansvar?  

 
 Berätta vad din professionella roll är i ditt arbete med barn i behov av särskilt 

stöd? 
 

Sociala sammanhang 
 

 Berätta om dina erfarenheter med andra professionella i olika professionella 
sammanhang? (T ex. socialen, skydd av barn, familjehemsplaceringar, 
barnhälsovården, habiliteringen, specialpedagog, psykolog).  

 Finns det några förändringar beträffande dina erfarenheter med andra 
professionella i olika professionella sammanhang? Om ja, vilken typ av 
förändringar är det? Förklara/ beskriv mer. Ge exempel. 

 Upplever du stöd från någon i ditt arbete med barn i behov av särskilt stöd? I så 
fall vilka och hur? 

 
 
Övrigt 

 Är det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 2 -Missivbrev individuell intervju 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens Högskola med inriktning Lek, lärande 
och utveckling samt Språk och språkutveckling. Våra namn är Sandra Plattonen och Inaam  
Yakoub. Den här terminen genomför vi ett examensarbete inom kunskapsområdet 
pedagogik. 

Vi vill undersöka förskollärarens professionalism samt den professionella identiteten i det 
dagliga arbetet i förskolan med speciellt fokus på barn i behov av särskilt stöd. Syftet med 
examensarbetet är att få en djupare förståelse av förskollärarens professionalitet i arbetet på 
förskolan. 

Examensarbetet ingår i ett nordiskt forskningsprojekt med syfte att studera förskollärares 
professionalism och professionella identitet. De länder som är med i projektet är Finland, 
Estland, Norge och Sverige. Projektet pågår vid Mälardalens högskola, Akademin för 
Utbildning, Kultur och Kommunikation (UKK) tillsammans med University of Tampere, 
FINLAND, Tallinn University, Estland och University of Stavanger, Norge. 
 
Datainsamlingen sker genom individuell intervju som spelas in med hjälp av diktafon, 
intervjun beräknas ta 60-90 minuter. För att underlätta ert deltagande kommer intervjun att 
genomföras vid ett tillfälle under veckorna 40-43. Vi är flexibla i vår planering och kan 
genomföra intervjun oavsett tid på dagen.  
 
Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och all data kommer endast att användas 
i detta examensarbete och i forskningsprojektet. Deltagande är frivilligt och ni kan 
närsomhelst avbryta er medverkan. Inspelad data kommer att förvaras säkert. Resultat 
kommer att presenteras på gruppnivå vilket innebär att enskilda förskollärare inte kommer 
att kunna identifieras. Kontakta gärna oss om ni har några frågor. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Inaam Yakoub 07xxxxxxxxx Sandra Plattonen 07xxxxxxxx 
xxxxxxxxx@student.mdh.se                            xxxxxxxx@student.mdh.se  

Handledare 
Anette Sandberg 
 anette.sandberg@mdh.se 

Härmed tackar JA till att delta i studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 
spelas in och användas i ett examensarbete samt i ett forskningsprojekt. 

Namnteckning 
______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
______________________________________________________________ 

Datum_________________________________________________________ 
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Bilaga 3 -Missivbrev fokusgrupp intervju 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens Högskola med inriktning Lek, lärande 
och utveckling samt Språk och språkutveckling. Våra namn är Sandra Plattonen och Inaam 
Yakoub. Den här terminen genomför vi ett examensarbete inom kunskapsområdet 
pedagogik. 

Vi vill undersöka förskollärarens professionalism samt den professionella identiteten i det 
dagliga arbetet i förskolan med speciellt fokus på barn i behov av särskilt stöd. Syftet med 
examensarbetet är att få en djupare förståelse av förskollärarens professionalitet i arbetet på 
förskolan. 

Examensarbetet ingår i ett nordiskt forskningsprojekt med syfte att studera förskollärares 
professionalism och professionella identitet. De länder som är med i projektet är Finland, 
Estland, Norge och Sverige. Projektet pågår vid Mälardalens högskola, Akademin för 
Utbildning, Kultur och Kommunikation (UKK) tillsammans med University of Tampere, 
FINLAND, Tallinn University, Estland och University of Stavanger, Norge. 
 
Datainsamlingen sker genom intervjuer i 2 fokusgrupper om 6 förskollärare. Intervjuerna 
kommer att spelas in med hjälp av diktafon, intervjun beräknas ta 60-90 minuter. För att 
underlätta ert deltagande kommer intervjun att genomföras vid ett tillfälle under veckorna 
40-43. Vi är flexibla i vår planering och kan genomföra intervjun oavsett tid på dagen.  
 
Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och all data kommer endast att användas 
i detta examensarbete och i forskningsprojektet. Deltagande är frivilligt och ni kan 
närsomhelst avbryta er medverkan. Inspelad data kommer att förvaras säkert. Resultat 
kommer att presenteras på gruppnivå vilket innebär att enskilda förskollärare inte kommer 
att kunna identifieras. Kontakta gärna oss om ni har några frågor. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Inaam Yakoub 07xxxxxxxx Sandra Plattonen 07xxxxxxx 
xxxxxx@student.mdh.se                                                       xxxxxx@student.mdh.se                                                                                          
 
Handledare 
Anette Sandberg 
anette.sandberg@mdh.se 

Härmed tackar JA till att delta i studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 
spelas in och användas i ett examensarbete samt i ett forskningsprojekt. 

Namnteckning 
______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
______________________________________________________________ 

Datum__________________________________________________________ 
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